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Remiss: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsba-
serad vård (SOU 2020:36) 
 

Beslutsunderlag 

Betänkandet: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 
2020:36) 

Bedömning 

Vi instämmer i regeringens förslag om ett nationellt sammanhållet system för kun-
skapsbaserad vård och har valt ut följande områden där behoven av statliga insat-
ser är som störst för att säkerställa en god vård. 

Utveckla samverkan mellan region och kommun 
För att samarbetet ska fungera behövs struktur med myndigheters delaktighet. Ett 
bra exempel på samarbete mellan kommun och region är det gemensamma arbetet 
mot covid-19, som bland annat bidragit till ökad kunskap och struktur i smittskydds-
arbetet. En svårighet i samverkan har varit att förstå varandras förutsättningar och 
att kunna enas om en fungerande strategi. Kommunen behöver få en mer framträ-
dande roll i samverkansforum  

Avsätta tid och resurser 
Kommunens verksamheter är idag tidsstyrda och för att kunna driva långsiktig ut-
veckling där uppföljning och analys är en självklar del i arbetet, behövs tid och re-
surser avsatta vilket inte finns inom befintlig budget. Att ansöka om tillfälliga pro-
jektmedel tenderar att endast fungera bra under en kort tid. Önskvärt att planera 
långsiktigt och utifrån kommunens behov.  

Ökad kompetens och utbildning 
För att säkerställa en god och säker vård behövs satsning på undersköterskans 
kompetens, utbildning och ökad status. 
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§ 103 Dnr 2020/59 700 SN 
 

Remiss Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att instämma i förslaget gällande ett nationellt sammanhållet system för kun-
skapsbaserad vård (SOU 2020:36). 

Beslutsunderlag 

Betänkandet: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 
2020:36) 

Bedömning 

Socialnämnden i Borgholms kommun instämmer i regeringens förslag om ett nat-
ionellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård och har valt ut följande om-
råden där behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa en god vård. 

Utveckla samverkan mellan region och kommun 
För att samarbetet ska fungera behövs struktur med myndigheters delaktighet. Ett 
bra exempel på samarbete mellan kommun och region är det gemensamma arbe-
tet mot covid-19, som bland annat bidragit till ökad kunskap och struktur i smitt-
skyddsarbetet. En svårighet i samverkan har varit att förstå varandras förutsätt-
ningar och att kunna enas om en fungerande strategi. Kommunen behöver få en 
mer framträdande roll i samverkansforum  

Avsätta tid och resurser 
Kommunens verksamheter är idag tidsstyrda och för att kunna driva långsiktig ut-
veckling där uppföljning och analys är en självklar del i arbetet, behövs tid och re-
surser avsatta vilket inte finns inom befintlig budget. Att ansöka om tillfälliga pro-
jektmedel tenderar att endast fungera bra under en kort tid. Önskvärt att planera 
långsiktigt och utifrån kommunens behov.  

Ökad kompetens och utbildning 
För att säkerställa en god och säker vård behövs satsning på undersköterskans 
kompetens, utbildning och ökad status. 

Skickas till 
Socialstyrelsen 
 
______________ 
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